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ЗВІТ 

Про виконання  перспективного плану (основних напрямків) діяльності 

районної державної адміністрації у 2014 році службою у справах дітей 

районної державної адміністрації 
 

Робота служби у справах дітей районної державної адміністрації 

спрямована на реалізацію Закону України від 03 квітня 2003 року «Про зміни і 

доповнення до Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх 

та спеціальні установи для дітей», «Про організаційно-правові умови 

соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування»              

від 13 січня 2005 року; постановою кабінету Міністрів від 24 вересня 2008 року 

№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини» (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України                          

від 08 жовтня №905 року  «Порядок провадження діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотримання прав усиновлених дітей»(зі змінами) та інші. 

Протягом 2014 року службою у справах дітей проводилася робота 

спрямована на реалізацію пріоритетних завдань, визначених на рік, а саме: 

- реалізація державної політики з питань соціального захисту кожної 

дитини, подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, попередження 

скоєння правопорушень; 

- поширення сімейних форм виховання: усиновлення, встановлення -  

 опіки та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей; 

- своєчасне виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих умовах; 

- здійснення контролю за дотримання житлових і майнових прав дітей; 

- забезпечення належного контролю за змістом діяльності культурно-

розважальних, ігрових клубів, залів та ін. 

Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи служби у 

справах дітей, провідною ідеологією поступово становиться та, що сприяє не 

захисту дітей взагалі, а вирішенню проблем і захисту кожної конкретної 

дитини. 

Станом на 01 січня 2015 року знаходиться під особливим контролем          

35 дітей із 21 сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, де не 

забезпечуються необхідні умови життя, навчання, виховання та розвитку дітей, 

з них 3 дитини, які систематично залишають місце постійного проживання,              

4 дітей, над якими було скоєно психологічне  насильство. Діти з даних сімей 

перебувають на обліку служби у справах дітей, на них заведені облікові картки, 

введені картки дітей в ЄІАС на 100% . 

Проводиться ціленаправлена робота служби, центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, дільничними інспекторами Богодухівського РВ 

ГУМВС України в Харківській області, постійно проводяться профілактичні 

рейди “Діти вулиці”, “Вокзал”. За 2014 рік проведено 72 рейдів, виявлено 8 
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дітей шкільного віку, учнів шкіл та профтехучилищ. В районі 21 дитина 

девіантної поведінки, всі вони відвідують пришкільні гуртки та спортивні 

секції. 

Систематично аналізується стан виховної роботи в навчальних закладах 

району, за рік 2014 року перевірено 9 загальноосвітні закладів району: 

Вінницькоіванівській ЗОШ І-ІІ ст., Богодухівській гімназії №1, 

Іваношийчинській ЗОШ І-ІІ ст., Полково-Микитівську ЗОШ І-ІІІ ст.,  

Кленівську ЗОШ І-ІІІ ст., Олександрівську ЗОШ І-ІІ ст., Хрущово-Микитівську 

ЗОШ І-ІІ ст., Червононивську ЗОШ І-ІІ ст.,  Петропавлівську ЗОШ І-ІІ ст.   

За 2014 рік було направлено до Богодухівського районного суду 6 заяв 

про позбавлення  батьківських прав батьків, які не займаються вихованням 

дитини.  

Станом на 01 січня 2015 року в місті створено та функціонує 1 дитячий 

будинок сімейного типу, в яких виховується 6 дітей-вихованців та 10 

прийомних сімей, в яких виховується 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Служба забезпечує постійний контроль за умовами проживання 

вихованців у дитячих будинках сімейного типу,  прийомних сім’ях, сім’ях 

опікунів (піклувальників).  

 Станом на 01 січня 2015 року  у службі у справах дітей районної державної 

адміністрації на первинному обліку перебуває 87 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (30 дітей-сиріт та 57 дітей, позбавлених 

батьківського піклування). З 87 дітей лише  1 дитина знаходяться в 

інтернатному закладі,  86 - влаштовано до сімейних форм виховання (30 дітей 

до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу,  56 під опіку, 

піклування). 

Всі діти з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей 

опікунів (піклувальників) були влітку оздоровлені або охоплені відпочинком. 

Проводиться робота спільно з кримінально-виконавчою інспекцією 

Богодухівського району управління Державного Департаменту України з 

питань виконання покарання (є спільний план роботи та угода про співпрацю).  

З питання захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування в службі у справах дітей сформований 

реєстр житла.  

До служби у справах дітей за 2014 рік не зверталися неповнолітні за 

дозволом по працевлаштуванню.  

Служба у справах дітей станом на 01 січня 2014 року укомплектована            

4 одиницями, створено сектор з питань опіки та піклування над                 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

 

Начальник служби у справах 

дітей райдержадміністрації             З.М. Галілей 

 
      

 
 


